Referat af OIK’s bestyrelsesmøde
Onsdag den 20 januar 2016, kl. 19.00 – 22.00
Sted: Klubrummet
Deltager: Stine, Peter, Vandy, Dorthe, Mads Lund, Ole, Rikke G
Afbud:
1. Dagorden
1. Godkendelse af dagsorden
Ad 1) OK
2. Valg af referent
Ad 2) Ole
3. Godkendelse af referat fra sidst.
Ad 3) godkendt
4. Opfølgning på punkterne i referatet
2. Økonomi
1. Status/balance/ likviditet d.d
Ad 1) Vi ligger på ca 200 + lige nu
2. Regninger/udestående
Ad 2) Der er en del der mangler men de er små…
3. Kontingent
Ad 3) Der er sendt kontingent opkrævninger ud nu en uge forsinket pga. af server
fejl. Der er 16 der mangler fra sidst. Men der er opfølgninger på dem !!! Der er 3
opkrævninger pr år. Alle får kort når man har betalt.
4. Indkøb til OIK
Ad 4) Der er skal laves en retningslinje
5. Årsregnskabet for 2015
Ad 5) 95 % færdig der mangler lidt periodisering.
6. Budget 2016
Ad 6) Det bliver besluttet den 21 jan.
3. Punkter til strategidagen den 21 jan 2016
Punkterne som vi skal snakke om er :
• Frivillighed,
• Kontingent model, hvad bruger vi pengene til
• Setup på vores organisation,
• Kampplanlægning,
• Kommunikation
Møde kl 17. Skibhusvej 52 a, 2 sal., 5000 Odense C
Rikke (civica) kan ikke komme og starte vores møde med et indlæg om ”frivillighed i
foreninger”
4. Generalforsamling 2016
1. Dato for GF
Ad 1) Dato den 16 april kl 10.00 til rundstykker. DH lægger det på WWW

2. Hvilke forslag skal med ?
Ad 2) Kommer efter den 21 jan.
3. Indkaldelse og udsendelse af materiale
Ad 3) Alt skal ud senest 14 dage før.
4. Ordstyrere
Ad 4) Kim Undersøger om ham fra sidst kan deltage
5. Hvem stiller op/ikke op
Ad 5)
Stine, Rikke, Kim, ikke på valg
Vandy er på valg og stiller op
Ole er på valg og kan ikke mere pga arbejde i Sverige
Dorte er på valg og stiller op
Peter er på valg og tænker over det
5. Status/orientering
1. Holdleder
Af 1) Der er startet det første førstehjælp kursus for holdlederne, og der er ved at
være styr på det praktiske og der er en god stemning. Der må ikke være kvindelige/
mandlige holder hos u13 drenge/piger og op i omklædningsrummet når klædes om
og bades…
2. Klubrummet
Ad 2) Der er problemer med bemandingen om morgen da der er et par stykker der
er holdt. Der er folk på i hverdagene 17-20.00 (minus Lørdag) Vi har kæmpe
problemer med at få det til at køre. Men det er op ad bakke…. Og det er en kæmpe
udfordring. Det er en overgangsløsning vi har nu men vi mangler hjælp !! Vi skal ha
fundet en anden løsning. Der lægges et indlæg på hjemmesiden og FB. (er der
nogle bedste forældre der kan hjælpe ?) Mads undersøger om vi kan få en Flexjob,
aktivering eller Flygtning.
3. Børneattester har vi alle?
Ad 3) Der mangler ikke mange !!
4. Bemanding til Elitekampene i Pucken og hallen
Ad 4) Det er stadig en kæmpe udfordring, vi mangler hjælp.
5. Officials gruppen
Ad 5) Loise gør et kæmpe job og det kør men der er også udfordringer.
6. CANADA projektet
Ad 6) U13 skal sende deres beslutning til Rikke om de vil af sted
7. Træner
Ad 7) Der er eval af den fysiske træning sammen med eliten og OIK, så der kommer
en fældes linje. Andes H program med at få skoleren ud at spille ishockey er en
kæmpe succes !! Kim er ved at få en plan med bemandingen på plads, der er en
draft for 16/17 som der arbejdes videre på. Der udsolgt resten af året !! Det nye
trænerrum er næsten færdigt – det bliver super. Der kommer 32 skabe og maling
m.m. Idrætsparken har betalt for det hele, og OIK har stillet man power til.
8. Sponsor
Ad 8) Mads L har lavet en aftale med AL-bank som ikke er stor lige nu, men på sigt
vil det udvikle sig. En af de ting som Mads gerne vil i gang HCA.

9. Bulldogs - Selskabet
Ad 10) Det er går ikke så godt sportslig, så det er afsmittende på økonomien. Det
går lige…..
10. Ny hjemmeside
Ad 10) Den er lige skudt til hjørne pga af den frivillige vi havde til det er ramt af
stress !! Vandy prøver at finde en ny der kan overtage det.
11. Dato for næste møder
Ad 11)
10/2 -2016 og 16/3 2016 KL 19.00
6. Eventuelt
Efter den strategi dagen den 21 jan er det nedsat følgende 3 Arbejdsgrupper
Gruppe 1 skal se på:
• Kontingent og medlemmer
• Shop/hjemmeside
• Beskrivelse af økonomidelen i OIK så den evt. kan lægges ud af huset
Deltager: Stine, Vandy og Mads. Vandy indkalder
Gruppe 2 skal se på:
• Nyt Kontingent forslag som skal fremlægges på GF
Deltager: Stine, Vandy, Mads og Ole. Stine indkalder
Gruppe 3 skal se på:
• Klubrummet, hvordan kan vi få det op at køre på den lange bane
Deltager: Rikke, Mads og Peter. Rikke indkalder.
Mail adr:
vandy@digitach.dk; ko@oik.dk; kimottosen62@gmail.com;pferrold@gmail.com; dh@oik.dk; stinepilely@mail.dk;
rikkegrossmann@gmail.com; madslund@mail.tele.dk;ole.urup.mogensen@live.dk

